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ÚvODNíK 

Mecenášský klub Národního divadla navazuje 
na tradici mecenášství, které bylo po dlouhá 
staletí fungujícím principem české společnosti, 
a které stálo u samotného vzniku Národního 
divadla – jedinečné umělecké instituce  
a jednoho ze symbolů národní identity. 

Členství v Mecenášském klubu ND vám 
umožňuje vyjádřit sympatie Národnímu 
divadlu. Naši mecenáši mohou finančně přispět 
k realizaci konkrétní inscenace či jiného 
uměleckého nebo restaurátorského projektu. 

láska ke kultuře, úcta k historii, a především 
touha pomáhat – to vše spojuje naše 
mecenáše. Mecenáši mají výjimečné postavení 
v organismu Národního divadla. stanou se 
součástí unikátního společenství a proniknou 
do hloubky divadelního umění. 

Jako dík za podporu nabízíme mecenášům 
řadu atraktivních benefitů a především úzký 
kontakt s Národním divadlem a pozvání 
do kouzelného světa za oponou. 

Zažijte také vy skutečnou účast na umělecké 
tvorbě a společenském životě naší první scény! 
staňte se mecenášem Národního divadla! 
Dávat je umění…

Sólistka Opery ND Alžběta Poláčková
a mecenáš Karel Janeček

uMěNí DávaT
Je Dar



Základní balíček benefitů

•	Vstupní	balíček	Mecenášského	klubu	
 (certifikát dárce, členská karta, odznak 
 Mecenášského klubu pro nové členy) 
•	Jmenovité	poděkování	v	Almanachu	
 Národního divadla 
•	 Informace	o	dění	v	Národním	divadle
•	Pozvánky	na	setkání	s	umělci	a	akce	
 pořádané Mecenášským klubem
•	Pravidelné	zasílání	elektronické	verze	
 časopisu ND
•	Bezplatná	návštěva	veřejných	generálních	
 zkoušek

skuPINy
A	BeNefIty

Dadja Altenburg-Kohl a první sólisté Baletu ND 
Nikola Márová a Giovanni Rotolo

sTaňTe se uMělceM
v uMěNí DávaT



Přítel
výše příspěvku od 2.500 kč ročně

Základní balíček benefitů 

Dárce
výše příspěvku od 5.000 kč ročně

Základní balíček benefitů a navíc: 

•	Pravidelné	pozvánky	na	vybrané	tiskové	
 konference a autogramiády
•	Přednostní	zařazení	do	programu	ND+	
 (informační servis, pozvánky na akce 
 pořádané programem ND+, přednostní 
 rezervace míst)
•	Prohlídka	fasád	Národního	divadla
 (jedenkrát ročně, formou společného setkání)

Patron
výše příspěvku od 10.000 kč ročně

benefity nižších mecenášských kategorií 
a navíc: 

•	Možnost	zakoupit	si	2	vstupenky	
 i. kategorie na vybrané premiéry Národního 
 divadla se slevou 20 %, včetně pozvání na 
 číši vína po představení a program 
 k inscenaci zdarma
•	Poděkování	v	historické	budově	Národního	
 divadla
•	Pozvání	na	slavnostní	zakončení	sezony
•	Jednou	za	sezonu	zprostředkování	návštěvy	
 zahraniční scény (výběr vhodného 
 představení, rezervace vstupenek, 
 doprovodný program)

Mecenáš
výše příspěvku od 25.000 kč ročně

benefity nižších mecenášských kategorií 
a navíc: 

•	exkluzivní	předprodej	vstupenek	na	všechna	
 představení 
•	Možnost	návštěvy	neveřejných	generálních	
 zkoušek (vybrané inscenace)
•	komentované	prohlídky	budov	ND	a	zákulisí	
•	Možnost	zakoupit	si	2	vstupenky	
 i. kategorie na všechny i. premiéry 
 Národního divadla se slevou 20 %, včetně 
 pozvání na číši vína po představení 
 a program k inscenaci zdarma
•	Možnost	zprostředkování	individuální	
 návštěvy české či zahraniční divadelní scény

bronzový mecenáš
výše příspěvku od 50.000 kč ročně 

benefity nižších mecenášských kategorií 
a navíc:

•	Pozvánky	na	společenská	setkání	pořádaná	
 ND (galavečery, setkání v historické ředitelně 
 a další) 
•	Přednostní	rezervace	vstupenek	na	všechna	
 představení 
•	Pravidelné	zasílání	tištěné	verze	časopisu	ND
•	Možnost	cílené	podpory	vybraného	
 konkrétního projektu nebo aktivity
•	Možnost	setkání	s	odborníkem	z	oblasti	
 památkové péče 



www.mecenasiND.cz DávaT Je uMěNí



stříbrný mecenáš
výše příspěvku od 100.000 kč ročně

benefity nižších mecenášských kategorií 
a navíc:

•	komplexní	péče	a	poradenství	při	rezervaci	
 vstupenek
•	Pozvání	na	snídani	v	prostorách	Národního	
 divadla ve společnosti umělců 
 a zaměstnanců
•	Možnost	návštěvy	divadelní	zkoušky
•	Možnost	setkání	s	uměleckými	šéfy	souborů

Zlatý mecenáš
výše příspěvku od 250.000 kč ročně 

benefity nižších mecenášských kategorií 
a navíc:

•	Dvě	volné	vstupenky	na	všechny	I.	premiéry	
 ND s pozváním do salonku a číši vína 
 s inscenačním týmem
•	Program	k	jakékoli	navštívené	inscenaci	
 zdarma (nutno prokázat se členskou 
 kartou Mek)
•	Dvě	volné	vstupenky	na	představení	
 hostujících zahraničních souborů 
 a galavečery s pozvánkou na číši vína
•	Zprostředkování	exkluzivní	individuální	
 prohlídky budov ND

Diamantový mecenáš
výše příspěvku od 500.000 kč ročně 

benefity nižších mecenášských kategorií 
a navíc:

•	Možnost	aktivně	se	podílet	na	vybrané	
 inscenaci 
•	Možnost	výběru	financování	speciálního	
 projektu (např. individuální podpora umělců, 
 studijní stipendia atd.) 
•	Možnost	zprostředkování	večeře	či	obědu	
 na terase historické budovy ND u Trig
•	Možnost	účastnit	se	zahraničních	turné	
 uměleckých souborů
•	Možnost	zprostředkování	soukromé	večeře	
 s umělcem 



MeceNášeM MŮŽe 
býT celá roDiNa
Připravili	jsme	pro	Vás	nabídku	exkluzivních	
benefitů. Dopřejte vaší rodině nezapomenutel-
né společné zážitky v Národním divadle!

Členka Činohry ND Jana Stryková
a mecenáši Olga Afanasjeva a Martin Mikyska

uMěNí býT 
MeceNášeM



rodina přátel
výše příspěvku od 8.000 kč ročně

•	Pozvánky	na	setkání	s	umělci	ušitá	na	míru	
 rodinnému programu
•	 Informační	servis	o	rodinných	představeních	
 Národního divadla, tvůrčích dílnách 
 pořádaných Národním divadlem 
 a doprovodném programu vhodném 
 pro celou rodinu
•	servis	při	rezervaci	vstupenek	na	rodinná	
 představení 
•	Návštěva	zákulisí	Národního	divadla	
 přizpůsobena dětskému a mladému 
 návštěvníkovi (kostýmy, líčení, kulisy, jeviště)
•	Návštěva	Ateliérů	a	dílen	Národního	divadla	
 (šití kostýmů, výroba paruk, malování kulis, 
 výprava do skladu rekvizit)
•	Dílna	s	vedoucí	maskérny	Národního	divadla

rodina dárců
výše příspěvku od 20.000 kč ročně 

benefity skupiny rodina přátel a navíc:

•	exkluzivní	předprodej	vstupenek	na	všechna	
 rodinná představení 
•	Jak	se	dělá	divadlo	–	tvůrčí	dílna	v	Ateliérech	
 a dílnách Národního divadla
•	Besedy	s	umělci	Národního	divadla	
 o umělecké profesi a práci v divadle
•	exkurze	do	zákulisí	

rodina mecenášů
výše příspěvku od 60.000 kč ročně

benefity skupiny rodina přátel 
a rodina dárců a navíc:

•	Jak	se	dělá	divadlo	exklusive	–	rodinné	
 nastudování divadelního útvaru s lektorem 
 Národního divadla
•	Den	s	uměleckým	souborem	–	tvůrčí	dílna	
 k představení, návštěva zákulisí před 
 představením, zajištění vstupenek 
 na představení, setkání s účinkujícími 
 umělci po představení



Dary našich mecenášů jsou vždy použity 
v souladu se Statutem Národního divadla. Me-
cenáši se každoročně účastní rozhodovacího 
procesu o rozdělování výnosů z roku přede-
šlého. Nejen pro tento účel byl již při založení 
Mecenášského klubu jmenován výbor, jehož 
předsedkyní je paní Kateřina Zapletalová, 
dlouholetá členka Mecenášského klubu. 

„Mecenášství je pro mne radost. Radost z toho, 
že mohu pomoci něčemu krásnému a smyslupl-
nému. Baví mne být součástí dění kolem ND. Díky 
Mecenášskému klubu mám možnost nahlédnout 
do zákulisí a poznat lidi, kteří stojí za chodem 
divadla.“

„Tradice dárcovství byla bohužel přerušena 
v době totality. Zdá se mi ale, že v posledních 
letech se okruh dárců a sponzorů rozrůstá 
a doufám, že tento trend bude pokračovat. V naší 
historii máme příklady mecenášství, takže je 
určitě kde se inspirovat.“

„Myslím, že smyslem lidského života je, aby až 
člověk ze světa odejde, byl svět o trochu lepší, 
než když na něj přišel. A mecenášství může po-
moci tento smysl naplnit.“

Foto: Matuš Tóth


